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Nieuwsbrief ZorgConnect Groep 

ZorgConnect groep is vanaf 1 november verhuisd! 
We hebben ook een nieuw telefoonnummer en een nieuw 

mailadres! 
We geven hier graag onze nieuwe contactgegevens mee: 

ZorgConnect groep 
Nieuwe Steenweg 106 - 9140 Elversele. 

052/25.82.55 
groep@zorgconnect.be 

Wij zijn 
verhuisd! 

Nieuwe naam, nieuwe kantoren en bij deze 
ook onze nieuwsbrief in een nieuw jasje! 

Veel leesplezier! 
Het ZorgConnect-team 



Netwerk event 22/11/18: Ben je al ingeschreven? 



Op  18 oktober waren we 
aanwezig op het 

VBZV-symposium. 
Een interactieve beurs waar 

verschillende lezingen gevolgd 
konden worden. 

Dé dag voor de zelfstandige 
thuisverpleegkundige. 

Onze eigen collega Els Bulteel 
bracht een interessante 

uiteenzetting over erkende 
diensten en collega's  Sofie en 

Leen verwelkomden de 
verpleegkundigen aan onze 

prachtige stand! 

VBZV-symposium 



Wist je dat... 

...Hugo Van den Berge de winnaar is van de wedstrijd rond de 
vakantiefoto's? 

Hij was in Uganda deze zomer voor een project rond spina bifida. 
Knap werk Hugo, bedankt voor de foto's! 

... 17 Oktober de dag 
van de verzorgenden 
en zorgkundigen was? 

Bedankt voor jullie 
dagelijkse inzet! 



Riziv nieuws 
Sinds vorige week hebben we definitief bericht gekregen dat vanaf 1 januari 2019 
de tarieven met 1,45% geïndexeerd zullen worden. 
 
Helaas heeft het RIZIV op al onze andere voorstellen een negatief antwoord 
gegeven. Dit vinden we zeer teleurstellend! We hebben als sector de laatste jaren 
veel bijkomende inspanningen moeten leveren , denk maar aan het bewijsstuk en 
eID-lezen, waarbij we er financieel niks voor in de plaats hebben gekregen. 
 
De laatste 4 jaar hebben we telkens een onderschrijding van het budget gehad. 
Voor 2017 ging dit over 18 miljoen €. Helaas geldt er geen trekkingsrecht dwz dat 
de sector  het geld dat niet werd  opgebruikt definitief kwijt is.  Meestal 
compenseert dit voor de sectoren die een overschrijding hebben. 
 
Als sector thuisverpleging zijn we er nu al zeker van dat we ook met het budget 
voor 2019 een onderschrijding zullen kennen, en ons voorstel was om met deze 
onderschrijding al rekening te houden en zo 15 miljoen te gebruiken om  het tarief 
dagplafond en FFA te verhogen. Maar hier was het antwoord duidelijk een NEE. 
 
Ook ons voorstel om de voorwaarde van 33 000€ naar 15 000€ te verlagen voor 
de telematicapremie werd niet goedgekeurd. 
 
Vorig jaar werd ons een budget beloofd om een studie uit te voeren rond het 
financieringssysteem en de hervorming van de nomenclatuur. Deze studie is 
noodzakelijk om verdere stappen naar verschuivingen van de tarieven te kunnen 
voorstellen maar ook hierrond is het volledig stil. 
 
Verkiezingen zijn in aantocht en de regering geeft de indruk dat er voorlopig niet 
veel meer mogelijk is… 



Doorgeven van een nieuwe collega 

Een nieuwe collega binnen je team? 

Surf snel naar "mijn dossier" 
https://www.veratar.be/mijn-dossier/ 

Vul de volledige fiche in en verstuur 
deze naar je coach 

Breng je nieuwe collega op de hoogte. 
Hij/zij mag een mailtje van ons verwachten 

Graag de gegevens van een nieuwe verpleegkundige 
 minstens 3 werkdagen voor de startdatum door geven! 
Op deze manier heeft je praktijkcoach voldoende tijd om 
administratief alles in gereedheid te brengen! 



Praktijk in de kijker : Kris Verbeke 

Kris Verbeke is verpleegkundig pijnspecialist en is aangesloten bij
ZorgConnect Groep sinds april 2015. Hij werkt in hoofdberoep in een

ziekenhuis op de afdeling pijnkliniek. In de thuisverpleging legt  hij zich
vooral ook toe op patiënten die pijnmedicatie krijgen via infuustherapie. 

Kris is in 2011 gestart in de thuisverpleging. In het begin liet hij de
facturatie over aan een verpleegkundige uit de regio. Hij heeft lang

getwijfeld om toch een groter deel zelf te doen maar op aanraden van
een andere ZorgConnect-verpleegkundige heeft hij toch de stap gezet.  

In het begin had hij schrik dat het een té grote tijdsinvestering zou
vragen want het blijft voor hem een bijberoep en met administratie wil hij

zich zo weinig mogelijk bezig houden.  De ondersteuning vanuit
ZorgConnect Groep heeft hij als zeer positief ervaren, hierbij vooral de
persoonlijke begeleiding bij de opstart en de snelle antwoorden op een
vraag. Hij kijkt ook uit naar de communicatietool die binnenkort volgt in

EAN om met de huisartsen te communiceren! 



Project in de kijker: e-learning 

ZORGCONNECT TREKT DE KAART VAN E-LEARNING 

ZorgConnect zal als eerste thuiszorgzorgorganisatie werken met het e- 
learningplatform Educare van Televic. Verpleeg- en zorgkundigen aangesloten bij 

ZorgConnect zullen via dit platform vanaf januari 2019 toegang hebben tot een 
basispakket aan opleidingsmodules. Op termijn zal er ook een verdiepingspakket 

beschikbaar zijn waarop je kan intekenen. 

ZorgConnect legt bij het ontwikkelen van de e-learningmodules de focus op een 
aantal specifieke elementen: 

De opstart van nieuwe medewerkers in de praktijk met o.a. modules gericht op 
specifieke kennis van de nomenclatuur, gebruik van de KATZ-schaal e.d.; dit is 
een belangrijke uitdaging gezien alle zorgverstrekkers autonoom in de woning 
van de patiënt functioneren en de verwachtingen t.o.v. de zorgverstrekker 
razendsnel wijzigen en niet in lijn zijn met wat de schoolopleiding biedt
Een betere verankering van de kennis en vaardigheden die het onderwerp zijn 
van ons klassiek opleidingsaanbod. Door het gebruik van korte modules worden 
opgedane kennis en vaardigheden als het ware opnieuw geactiveerd en is er een 
veel groter lange termijn effect verzekerd
Uitbouw van expertisedomeinen: er zullen verschillende basis- en 
expertisemodules beschikbaar zijn op het vlak van bijvoorbeeld wondzorg of 
pijn- en comfortzorg, dit om praktijken die dit wensen toe te laten hun technische 
vaardigheden verder te ontwikkelen of aan te scherpen.
Samenwerking met derde partijen. Een samenwerking met een ziekenhuis binnen 
een bepaald zorgtraject kan bijv. vereisen dat alle betrokken verpleegkundigen 
de technische aspecten van de zorg onder de knie hebben en de protocollen en 
communicatieafspraken kennen waarop de samenwerking is gebaseerd. 
Edumatic kan dit heel sterke mate faciliteren, te meer ook heel wat ziekenhuizen, 
om in dat voorbeeld te blijven, met hetzelfde platform werken en 
opleidingsmateriaal dus ook heel eenvoudig kan worden uitgewisseld of samen 
ontwikkeld.



ZorgConnect Groep 
Nieuwe Steenweg 106 -9140 Elversele 

groep@zorgconnect.be 
www.zorgconnect.be 

052 25 82 55  

De diverse leervormen die in het platform voorzien zijn, zorgen in het algemeen 
voor een betere verankering van de kennis en dus een grotere ROI van de 
opleidingsinspanningen. We zullen in dat verband ook meer gericht opleiding 
kunnen geven, doordat het platform toelaat eenvoudig nulmetingen te doen m.b.t. 
de kennis over een bepaald thema vóór iemand een opleiding aanvat.  De diverse 
rapporteringsvormen laten ook toe de effectiviteit van elke opleiding te meten en 
bij te sturen waar nodig (sluit de inhoud van de opleiding wel aan bij de 
geformuleerde doelstellingen). 
 
Het platform faciliteert ook het behalen van het nodige aantal uren opleiding, 
aangezien voor de e-learningmodules ook een attest zal worden afgeleverd. Je 
kan dus ook meer plaats- en tijdsonafhankelijk opleiding gaan volgen, wat 
sowieso een meerwaarde is in het hectische bestaan van de 
thuisverpleegkundige! 


